рЕцЕнзIя

на робочу програму
навчztльноi дисциплiни
<Полiтична аналiтика: теорiя i практикa>)

для здобувачiв вищоi освiти третього
(освiтньо-наукового) рiвня на здобуття ступеня
доктора фiлософii за спецiальнiстю 052 - полiтологiя
галузi знань 05 - соцiа_гrьнi та поведiнковi науки
Укладач: доктор полiтичних наук, професор В. П. Горбатенко

Робоча програма навчutльноi дисциплiни <Полiтична аналiтика: теорiя i
практика>)

с частиною вибiркового компоненту ocBiTHbo-HayкoBoi програми

<<Полiтологiя>>

в Iнститутi держави

УкраiЪи. Разом

з тим

i

права iMeHi

В. М. Корецького НАН

е

надзвичайно важливою,

зазначений сегмент

скJIадовою набуття нових знань для здобувачiв вищоi освiти

акту€}льною

третього (освiтньо-наукового) рiвня та невiд'емним теоретико-прикладним
напрямом систематизацii полiтологiчних знань.

Програма передбачае комплексне надання iнформацii

з

полiтичноi

проблематики, opieнTye на оволодiння практичними навичками застосування

базових принципiв, методiв та технолоI iчних засобiв

у полiтичнiй сферi,

а

також опанування вмiння аналiзувати розвиток рiзноманiтних явищ,
iнститутiв

i

процесiв суспiльно-полiтичного життя. Курс, що базуеться на

пропонованiй програмi, вкJIючае Bci необхiднi cTpyKTypHi складовi

-

плани

лекцiй, семiнарських занять, завдання для самостiйноi роботи аспiрантiв.

Змiст програми розкривае теоретичну та прикладну складовi навчальноI

дисциплiни. Гhlани лекцiй, семiнарських та практичних занять всебiчно

розкривають тематичний план. Завдання

для самостiйноi роботи

та

рекомендована лiтература вiдкривають широкi MoжJMBocTi для реалiзацii

мети, яка полягае

у

здобуттi аспiрантами комплексних знань про

концептуальнi основи cylacHoi аналiтики, оволодiннi методами аналiтичного
мислення, опануваннi технологiй та iнструментарiю дослiдження полiтичних

явищ, iнститутiв та процесiв; формуваннi професiйного, рацiонального

ставленIuI до полiтики та добросовiсного застосування отриманих знань i
професiйних навичок.

Програма <<Полiтична анапiтика: теорiя

i

пцiактико>, пiдготовлена

доктором полiтичних наук, професором В. П. Горбатенком, е фунтовною,
глибоко продуманою, досить змiстовною, насиченою важливою iнформацiею.

мiстить

yci

необхiднi складовi, передбаченi нормативними вимогами.

Зазначене дозволяе схв€tлити

рецензовану робочу програму до використання в

рамках навчЕlльного процесу
Корецького НАН Украiни.

в Iнститутi
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